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פעולההסכם    –מיידי  דיווח  הנדון:   חברת  שיתוף  תוספי   לפיתוח  בע"מסופהרב  אמברוזיה    עם 

  CBDהמשלבים מבוססי פטריות תזונה 

קנביט  התקשרה  ")  מועד ההתקשרות" (להלן:  2021אוגוסט  ב  15ביום  כי  החברה מתכבדת לדווח  

" (להלן:  בע"מ  עם    1") קנביט בע"מ  סופהרב  "אמברוזיה  עם  "סופהרב(להלן:  וביחד  החברה:  , 

פעולה  בהסכם    )"הצדדים" ושיווקלפיתוחבלעדי  שיתוף  ייצור  רכיבי    ,  שישלבו  מוצרים  סדרת 

פטריות רכיבי  עם  הפעולה "",  ההסכם" (להלן:  קנאביס  ושיתוף  העניין"המוצרים "-"  לפי   ,(  ,

להלן זה  מיידי  בדיווח  החברה  .כמפורט  ידיעת  בישראל  חברה  ה הינה  סופהרב    ,למיטב  הגדולה 

 . בישראל והינה המשווקת של תוספי התזונה של "סולגאר" עוסקת בין היתר בייצור תוספי תזונהה

בנוסף להתקשרות הצדדים בהסכם, במועד ההתקשרות אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית  

תמורה  ש"ח למניה, וב 5.26מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, במחיר של  2,240,000לסופהרב של 

. לפרטים נוספים, ובכלל זה גילוי מפורט בדבר "הצעה פרטית  ש"חאלפי   11,782-ככוללת בסך של  

ב המונח  כהגדרת  לסופהרב,  בחברה  מהותית"  ערך  ניירות  של  פרטית  (הצעה  ערך  ניירות  תקנות 

, ראו דיווח בהתאם לתקנות האמורות המפורסם בד בבד עם דיווח מיידי  2000-רשומה), התש"ס

 זה.

אישור לניסוי  בכפוף לקבלת בהקדם האפשרי, שביצועו יחל  פיילוטיערכו  הצדדים כי קובעההסכם 

מחקר רפואי    ו/או  לקנביס  "  –מהיחידה  (להלן:  הבריאות  שיידרש,  ")היק"רמשרד  וככל    ,אם 

צוותי   .")הפיילוט(להלן: " בארץ ובעולם מוצריםפיתוחם, ייצורם ושיווקם של ההיתכנות   לבחינת

במשותף   יפעלו  הצדדים  של  והפיתוח  שילוב  להמחקר  לרבות,  המוצרים  רכיבים  פיתוח  הוספת 

  הפיילוט לעמידה ביעדי  בכפוף    .נוספים היכולים להיכלל בתוספי תזונה (כגון ויטמינים ומינרלים)

  מדינות לבנוגע להיבטים הרגולטוריים בארץ ובעולם    אישור,  היתר  בין  הכוללים,  שהוגדרו בהסכם

תוכנית עסקית ומבנה ההתקשרות  גיבוש    ,המוצרים  את  לשווק  מעוניינים  כי  יסכימו   הצדדים  בהן

ההתקשרות  בתוך שמונה חודשים ממועד  בין הצדדים מפורט) המשפטית (לרבות חתימה על הסכם

   .), לפי העניין" תקופת הפיילוט"-" ויעדי הפיילוט"(להלן: 

עולם ייצור בע"מ  יבוצע    ילוטהפי,  ההסכםפי    על כל אחד    .2")תיקון ייצור(להלן: "במפעל תיקון 

מהצדדים יעמיד, ללא תמורה, את הידע והשירותים הנדרשים לטובת ביצוע הפיילוט (ובכלל זה את  
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אשר  ם  שירותים או חומרי הגלהרכיבים הנדרשים לשם כך), כאשר הצדדים יישאו בהוצאות בגין  

 .בחלקים שווים שלישי צד ידי על סופקוי

במהלך התקופות    נאביס ורכיבי פטריותק  רכיבי  המכילים  מוצרים  לייצר  שלאהתחייבו    הצדדים

  ככל)  2(-ו  ;הפיילוט   במסגרת  אלא,  הפיילוט  תקופת  לתום  ועד,  בתוקף  ההסכם  עוד  כל)  1: (שלהלן

שהצדדים לא יתקשרו בהסכם מפורט ו/או לא יעמדו ביעדי הפיילוט בתוך תקופת הפיילוט, במשך  

"  הפיילוט  תקופת  מתום  חודשים  12 הפיילוט  לבלעדיות  ההתחייבות(להלן:  כי    יובהר   .")לאחר 

על שיווק מוצרים מוגמרים של צדדים שלישיים,  תחול    לא  ההתחייבות לבלעדיות לאחר הפיילוט 

הצדדים ידי  על  ייוצרו  פטריות  ,שלא  ורכיבי  קנאביס  רכיבי  כן,    .והמכילים  ההתחייבות  כמו 

,  )מותגים פרטייםייצור של מוצרים עבור צדדים שלישיים (כעל לא תחול  לבלעדיות לאחר הפיילוט

  כמו   .יפותחו על ידי אותם צדדים שלישיים ולא על ידי הצדדיםובכפוף לכך שהמוצרים האמורים  

  או שיווק    , יתוח, ייצורלפ  ומתן   משא  ינהלו  לאעד לתום תקופת הפיילוט    כי   התחייבו כן, הצדדים  

   . כלשהואחר  גורםהמוצרים עם  שלמיתוג 

יתקבל אישור לניסוי ו/או מחקר, אם וככל יובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה אין כל ודאות כי  

 .מוצריםהצדדים יצליחו לייצר את הו/או כי  ,מהיק"ר שיידרש

כן זה   ,כמו  מיידי  דיווח  למועד  נכון  כי  וכי  טרם  החברה    יובהר  מפורט  בהסכם  התקשרה 

בו   דין,  קבלת  ל  פהכפוההתקשרות  פי  על  הנדרשים  האישורים  שנדרשים,  כל  זה  ככל  ובכלל 

הסכם  הודאות כי  . אין כל  הפיילוטולעמידה ביעדי  האורגנים המוסמכים של הצדדים  לאישור  

אין ודאות כי לא יחול שינוי במתווה  ,כאמור ואף אם ייחתם (כשאין כל ודאות לכך)המפורט ייחתם  

, החברה תדווח  המפורטהמפורט לעיל, לרבות שינוי מהותי. אם וככל שהחברה תתקשר בהסכם 

 בהתאם להוראות הדין.

 בכבוד רב, 

 קנביט פארמסוטיקלס בע"מ  –תיקון עולם 
 החברה , מנכ"ל אבינועם ספיר נחתם על ידי: 
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